
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugend debattiert international 

Informácie pre médiá 

 

Nájdete tu všetko dôležité o projekte Jugend debattiert international 
(medzinárodné diskusie mladých), o jedinečnej medzinárodnej súťaži 
v debatovaní, organizovanej pre študentky a študentov v strednej a východnej 
Európe. 
 
Rozsiahly obrazový materiál a aktuálne texty pre médiá pripravené 
na stiahnutie nájdete na našej stránke www.jugend-debattiert.eu/presse.  
 
Informácie v slovenčine sú pre Vás k dispozícii na                                         
www.jugend-debattiert.eu/slovensky.   
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Jugend debattiert international – O projekte 
 
Demokratické systémy potrebujú občanov, ktorí kladú kritické otázky, vyjadrujú 
svoju mienku, ale aj načúvajú a o iných názoroch vecne a férovo diskutujú. 
Projekt Jugend debattiert international ako jedinečná medzinárodná súťaž  
v debatovaní pre študentov v strednej a východnej Európe, v nemeckom jazyku, 
napomáha účastníkom získavať takéto základné spôsobilosti.  
 

 
Zámer 
Projekt Jugend debattiert international prispieva k tomu, aby sa mladí ľudia  
v strednej a východnej Európe naučili presvedčivo a kompetentne obhajovať 
svoj názor a svoje stanovisko v cudzom jazyku. Projekt posilňuje debatu ako 
prostriedok demokratickej diskusie a podporuje aktívnu viacjazyčnosť v Európe. 
Predmetom súťaženia je debatovanie v nemeckom jazyku na témy z oblasti 
bežného života v škole, základných a ľudských práv, z oblasti histórie a 
európskych tém. Pomocou kritického vyrovnávania sa s politicky a spoločensky 
relevantnými témami prispieva súťaž Jugend debattiert international  
k politickému vzdelávaniu v cieľovom regióne.  
 
Tréning a súťaž 
Všetko sa začína niekoľkomesačnou fázou počas vyučovacieho procesu, žiaci sa 
v rámci stanoveného vyučovacieho programu pripravujú na debaty a vecne 
diskutujú o relevantných témach. Nasleduje súťažná fáza projektu 
prostredníctvom súťaží organizovaných na školách až po semifinále a finále  
v jednotlivých krajinách. Víťazi, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste, 
postupujú do medzinárodného finále, ktoré sa usktočňuje každý rok na jeseň  
v jednej zo zúčastnených krajín. 
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Debata 
Debata prebieha tak, že dvaja diskutujúci, ktorí sú za a dvaja diskutujúci, ktorí 
sú proti, diskutujú medzi sebou celkovo 24 minút po nemecky o spoločensky 
relevantných témach. Pri tom je pevne stanovený formát debaty: na začiatku 
dostane každý z debatujúcich dve minúty nerušeného času na svoj úvodný 
prejav, potom nasleduje 12-minútová voľná diskusia a nakoniec má každý  
z debatujúcich ešte jednu minútu času na záverečný prejav v zmysle vedenej 
diskusie.  
 
Porota 
Debaty hodnotí troj- až päťčlenná porota. Hodnotenie prebieha podľa 
stanovených kritérií: znalosť témy, schopnosť vyjadrovania a vedenia rozhovoru 
a schopnosť presvedčiť druhých. Znalosti nemčiny sa nehodnotia. Členovia 
poroty poskytnú potom svojou spätnou väzbou cenné tipy na zlepšenie 
individuálneho výkonu. 
 
Pre študentky a študentov 
Na projekte Jugend debattiert international sa momentálne zúčastňuje viac 
ako 3.000 žíačok a žiakov na 180 školách v Bielorusku, Bulharsku, Česku, 
Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku a na 
Ukrajine. Študentky a študenti sa prostredníctvom debát v nemeckom jazyku 
aktívne zapájajú do vyučovania. Medzinárodné stretnutie mladých ľudí 
prispieva k porozumeniu medzi národmi. Nielen medzinárodné finále, ale aj bi- 
a trinacionálne tréningy víťazov  ponúkajú účastníkom možnosti, vymieňať si 
cezhranične názory na rôzne témy.  
 
Partneri a podporovatelia projektu  
Jugend debattiert international – súťaž v krajinách strednej a východnej Európy 
je projektom Goetheho inštitútu, Nadácie „Spomienka, zodpovednosť a 
budúcnosť“, Verejnoprospešnej nadácie Hertie-Stiftung a Centrály pre 
zahraničné školstvo. V zúčastnených krajinách projektu Jugend debattiert 
international ho ešte podporujú lokálni sponzori. 

 
 
 
 
 
 
 
„To pekné na Jugend debattiert international 
je, že ponúka možnosť, zaoberať sa dôležitými 
témami a spoznať úžasných ľudí.“ 
 
Khoi Nguyen z Česka,  
víťaz X. Medzinérodného finále 2016 
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Jugend debattiert international – Partneri projektu 
 
Goetheho inštitút  
je kultúrny inštitút Nemeckej spolkovej republiky  
s celosvetovou pôsobnosťou. Podporuje výučbu 
nemeckého jazyka a rozvíja medzinárodnú kultúrnu 
spoluprácu. V rámci projektu Jugend debattiert international prevzal Goetheho 
inštiút koordináciu projektu, sídlo je v Goetheho inštitúte v Prahe. Goetheho 
inštitúty v krajinách zúčastňujúcich sa na pojekte preberajú na seba realizáciu 
projektu na úrovni tej-ktorej krajiny. 
www.goethe.de 

 
Nadácia „Spomienka, zodpovednosť a budúcnosť“ 
V pripomínaní si obetí nacistického bezprávia sa 
Nadácia „Spomienka, zodpovednosť a 
budúcnosť“ angažuje v pomoci tým, ktorí prežili a zasadzuje sa za ľudské práva 
a porozumenie medzi národmi. Podporuje medzinárodné projekty v oblasti 
vyrovnávania sa s dejinnými udalosťami, aktivít na podporu ľudských práv, ako 
aj angažovania sa pre obete nacizmu. V rámci projektu Jugend debattiert 
international znáša nadácia mzdové náklady pracovníkov kancelárie projektu a 
podieľa sa obsahovo na výbere tém. 
www.stiftung-evz.de 
 
Verejnoprospešná nadácia Hertie-Stiftung  
Verejnoprospešná nadácia Hertie-Stiftung patrí  
k veľkým súkromným nadáciám v Nemecku. Svoju 
prácu sústreďuje na dve ťažiskové témy: výskum mozgu a 
posilnenie demokracie. Je autorkou projektu Jugend debattiert 
v Nemecku, ktorý sa stal vzorom pre Jugend debattiert international. Pre 
medzinárodný projekt poskytla koncepciu, materiály a svoje skúsenosti. 
www.ghst.de 
 
Centrála pre zahraničné školstvo 
Centrála pre zahraničné školstvo sa stará o nemecké 
školstvo v zahraničí. Táto organizácia podporuje na 
celom svete finančne a personálne viac ako 1200 škôl, medzi nimi viac ako 140 
Nemeckých škôl v zahraničí, ktorých zriaďovateľmi sú zväčša súkromné 
inštitúcie. O projekt Jugend debattiert international sa starajú na úrovni škôl a 
príp. združení škôl odborní poradcovia, školitelia a programoví učitelia Centrály 
pre zahraničné školstvo. 
www.auslandsschulwesen.de 
 

 
 
 
 

http://www.goethe.de/
http://www.stiftung-evz.de/
http://www.ghst.de/
http://www.auslandsschulwesen.de/
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Jugend debattiert international – Čísla a fakty 
 
 
Míľniky 
2004  Pilotný projekt „Celoštátna súťaž krajín Česka a Poľska“ 
2006  Začiatok Jugend debattiert international v Estónsku, Lotyšsku, Litve, 

Poľsku, Česku a na Ukrajine 
2007 I. medzinárodné finále v Prahe 
2009 Centrála pre zahraničné školstvo sa stáva partnerom projektu;   
             rozšírenie projektu o Moskvu a Petrohrad 
2011 rozšírenie o Maďarsko 
2016 rozšírenie o Slovensko a Slovinsko 
2018 rozšírenie o Bielorusko a Bulharsko 
 
 
Počty účastníkov 
30.000 študentiek a študentov od začiatku projektu 
3.000 ročne zúčastnených študentiek a študentov 
400 do projektu zapojených učiteliek a učiteľov 
180 zúčastnených škôl  
12 zúčastnených krajín 
 
 
Zúčastnené krajiny 
Bielorusko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, 
Rusko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina 
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Prehľad medzinárodných finále  
 

Finálové podujatie Téma debaty Patrón/Čestný hosť Víťaz 

I. Medzinárodné finále 
Praha (Česko), 

05.10.2007 

„Má byť v Európskej únii  trestné 
popieranie genocídy?“ 

Václav Havel, býv. prezident  Českej 
republiky / Wolfgang Thierse, 

viceprezident Nemeckého  
spolkového snemu 

Jakub Štefela, Liberec 
(Česko) a Peer 

Klüßendorf, Rostock 
(Nemecko) 

II. Medzinárodné 
finále  Varšava 

(Poľsko), 24.10.2008 

„Majú  byť národné učebnice 
dejepisu v škole nahradené 

spoločnou európskou 
učebnicou?“ 

Bronisław Komorowski, Maršalek 
sejmu Poľskej republiky / Gerda 

Hasselfeldt, viceprezident ka 
Nemeckého spolkového snemu  

Barbara Wasilewska, 
Varšava (Poľsko) a 
Wiebke Neelsen, 

Wismar (Nemecko) 

III. Medzinárodné 
finále Praha (Česko),  

26.02.2010 

„Má byť 23. august vyhlásený za 
európsky pamätný deň obetí 

totalitných režimov?“ 

Václav Havel, býv. prezident  Českej 
republiky / Petra Pau, viceprezidentka  

Nemeckého  spolkového snemu  

Jitka Rutrlová, Praha 
(Česko) a Maximilian 

Behrens, Münster 
(Nemecko) 

IV. Medzinárodné 
finále  Berlín 
(Nemecko), 
12.11.2010 

„Má Google Street View zachytiť 
všetky európske veľkomestá?“ 

Čestný hosť štátny tajomník Harro 
Semmler, riaditeľ v Nemeckom  

spolkovom sneme 

Irina Avdeeva, 
Moskva (Rusko) 

V. Medzinárodné 
finále   Kyjev 

(Ukrajina), 21.10.2011 

„Majú všetky krajiny Európy v 
dohľadnom čase uzákoniť  svoje 

vystúpenie z programu 
využívania jadrovej energie?“ 

Vitali Klitschko / Hans-Jürgen 
Heimsoeth, veľvyslanec Spolkovej 

republiky Nemecko na Ukrajine 

Annett Lymar, 
Viljandi (Estónsko) 

VI. Medzinárodné 
finále Viľňus (Litva), 

19.10.2012 

„Majú  byť  ‚nenávistné prejavy ‘ 
voči náboženstvám v Europe 

trestne stíhané?“ 

Patrón: Emanuelis Zingeris, predseda 
zahraničného výboru v litovskom 

parlamente 

Gréta Szabó, 
Budapešť (Maďarsko) 

VII. Medzinárodné 
finále Budapešť 
(Maďarsko) 

18.10.2013 

„Majú sa veľké športové 
podujatia pri porušovaní  

ľudských práv  v usporiadateľskej 
krajine bojkotovať?“ 

Patrón: Viktor Kassai, maďarský 
futbalový rozhodca a Svetový 

rozhodca roka  2011 

Dominika Perlínová, 
Praha (Česko) 

VIII. Medzinárodné 
finále  Varšava 

(Poľsko),  17.10.2014 

„Majú  byť extremistické  
politické strany zakázané?“ 

Patrón: Władysław Bartoszewski, 
štátny tajomník, splnomocnenec 

predsedkyne vlády pre medzinárodný 
dialóg 

Anastasija Minitš, 
Tallinn (Estónsko) 

IX. Medzinárodné 
finále Riga (Lotyšsko), 

23.10.2015 

„Majú všetky členské krajiny 
Európskej rady ročne prijať  
minimálne stanovený počet 

utečencov?“ 

Patrón: Andris Bērziņš, bývalý 
prezident Lotyšska 

Anna Ryan, Budapešť 
(Maďarsko) 

X. Medzinárodné 
finále Praha (Česko), 

23.09.2016 

„Má dôkaz o štátom 
organizovanom dopingu viesť k 

vylúčeniu tohto štátu 
 z medzinárodných súťaží?“ 

Patrón: Karel Schwarzenberg, býv. 
minister zahraničia Českej republiky 

Khoi Nguyen, Praha 
(Česko) 

XI. Medzinárodné 
finále Tallinn 

(Estónsko), 29.09.2017 

„Má byť internet v plnom 
rozsahu regulovaný štátom?“ 

Patrón: Eiki Nestor, predseda 
parlamentu Estónskej republiky  

Yana Bits,  
Ivano-Frankivsk 

(Ukraina) 
XII. Medzinárodné 

finále Bratislava (SK), 
20.09.2018 

„Majú byť verejnoprávne médiá 
lepšie chránené pred vplyvom 

vlády?“ 

Patronát: Andrej Kiska, Prezident 
Slovenskej republiky 

Patronát: Andrej 
Kiska, Prezident 

Slovenskej republiky 
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https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Pau
https://de.wikipedia.org/wiki/Harro_Semmler
https://de.wikipedia.org/wiki/Harro_Semmler
https://de.wikipedia.org/wiki/Vitali_Klitschko
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-J%C3%BCrgen_Heimsoeth
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-J%C3%BCrgen_Heimsoeth
https://de.wikipedia.org/wiki/Emanuelis_Zingeris
https://de.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kassai
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bartoszewski
https://de.wikipedia.org/wiki/Andris_B%C4%93rzi%C5%86%C5%A1
https://de.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg


7/7 

 

 

Jugend debattiert international – Kontakt 

 

Kontakty na médiá  

Simona Jonnerová 
Jugend debattiert international  
Koordinátorka projektu na Slovensku 
 
Goethe-Institut Bratislava 
Panenská 33 
SK-814 82 Bratislava  
 
Tel.: +421 259 204 317 
E-Mail: Simona.Jonnerova@goethe.de  
 

 
 
Jugend debattiert international na webe 
 

Webové sídlo  
Aktuálne informácie zobrazené štruktúrovane  
www.jugend-debattiert.eu  
Fotografie a texty pre médiá 
www.jugend-debattiert.eu/presse  
Informácie v slovenčine 
www.jugend-debattiert.eu/slovensky  
 
Facebook 
Aktuálne fotografie, dojmy a komentáre 
www.facebook.com/JugendDebattiertInternational  
 
YouTube 
Videá a klipy z debát a podujatí 
www.youtube.com/JugendDebattiertInt  

 
 
  
 
Informácie o projekte Jugend debattiert v Nemecku 

 
Webové sídlo projektu  Jugend debattiert  
v Nemecku 
www.jugend-debattiert.de  

mailto:Simona.Jonnerova@goethe.de
http://www.jugend-debattiert.eu/
http://www.jugend-debattiert.eu/presse
http://www.jugend-debattiert.eu/slovensky
http://www.facebook.com/JugendDebattiertInternational
http://www.youtube.com/JugendDebattiertInt
http://www.jugend-debattiert.de/
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